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2.0 Secretário 

Há Há vários anos tenho recebido diversos pedidos de 
munícipes para que seja alterada a idade mínima prevista no §1° do artigo 
1 1 da Lei Orgânica do Município, que dispõe sobre a isenção para 
algumas pessoas no transporte coletivo municipal. 

A Constituição Cidadã, que a partir de 1.988 colocou o 
cidadão como seu protagonista (em oposição à autoritária de 1.967/ 
1.969 que prestigiava o Estado em detrimento do indivíduo), dispõe em seu 
art. 230, que o Estado tem o dever de, amparando as pessoas idosas, lhe 
assegurar participação na comunidade, defesa de sua dignidade e bern 
estar. 

O Estado a que se refere essa disposição constitucional 
não se restringe tão só à União Federal, mas, se dirige aos dois outros entes 
da Federação, o que inclui o Município. 

As normas legais que decorrerem desse preceito da 
Carta Política, podem ser editadas, pois há competência concorrente da 
União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, apenas se exigindo, 
destes três últimos entes, que as normas por eles editadas tenham caráter 
complementar da Lei Nacional. 

É o que se dá com o Projeto de Lei que ora se apresenta. 

É que, muitas vezes, para não se dizer na maioria dos 
casos, a pessoas que encontra na situação contemplada pela lei, é 
economicamente hipossuficiente, tendo em vista o baixo valor recebido 
de aposentadoria. 
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O que se propõe é uma alteração no § 10 do artigo 1 1 da 
LOM, dado seu alcance social relevante, para que esse mesmo alcance 
não se perca. 

Especificamente, a presente propositura se dá para o fim 
de conceder ao idoso a partir de 60 anos, por reconhecida razão 
humanitária, a isenção do pagamento de tarifa, sendo certo que cabe 
ao município legislar sobre o assunto. 

O estatuto do idoso, Lei n°. 10.741, de 01 de outubro de 
2.003, em seu artigo 39 § 30, assim dispõe: 

CAPÍTULO 
Do Transporte 

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) 
anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos 
e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços 
regulares. 

••• 

§ 32 No caso das pessoas compreendidas na 
faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, 
ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições 
para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos 
no caput deste artigo. 

Após a justificativa quanto ao aspecto eminentemente 
técnico jurídico, pontua-se e expõe-se que é de sobejo, também justiçável 
a apresentação e a expectativa de certeza na aprovação deste projeto, 
sob o ângulo social. 

Também, para preservar a segurança jurídica do 
contrato já existente com as concessionárias, dispõe o Projeto que será 
aplicado o novo regramento, somente após a assinatura do contrato do 
novo certame licitatório. 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

03 

Na tentativa de contemplar aos idosos a partir de 60 anos 
e igualar os benefícios dados aos mesmos em vários municípios da região, 
inclusive na cidade de São Paulo, é que, obedecidas as formalidades 
regimentais, pelas razões que acima alinhavo e porque conheço o espirito 

_ público solidário de meus nobres pares é que me empenho no pedido de 
poio integral para a aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica. 

Assim, apresentamos o presente Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica do Município, para o beneplácito do ínclito Plenário. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 20 de abril de 2.021. 

JULIAN° MALAOUIAS BOTELHO 
VEREADOR - PSB 

EDUARDO HIROSHI OTA 
VEREADOR - PODEMOS 

ARCELO'PORFIRIO DA SILVA 
VEREADOR - PSDB 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO 702.848 SÃO PAULO 

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO 

RECTE.(S) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

RECDO.(A/S) :SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SETPESP 

ADV.(A/S) :MÁRIO ALVARES LOBO E OUTRO(A/S) 

RECDO.(A/S) :CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS 

ADV.(A/S) :LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR 

DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra 

decisão, que, proferida em sede de fiscalização abstrata de 

constitucionalidade (cf, art. 125, § r), pelo Órgão Especial do E. Tribunal 

de Justiça local, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado 

(fls. 417): 

'Ação direta de inconstitucionalidade — Artigos 11, 14 e 15 da 

Emenda na 26, de 27 de maio de 2010, à Lei Orgânica do Município 

de Barretos, que excluem da competência privativa do Chefe do 

Executivo legislar sobre 'serviços públicos', e estendem a gratuidade no 

transporte público municipal para os idosos desde os seus 60 (sessenta 

anos) — Falta de interesse do requerente para postular a 

inconstitucionalidade do artigo 11 da referida Emenda à Lei Orgânica do 

Município — Alteração legislativa que apenas adequa a redação do 

inciso III do artigo 61 da Lei Orgânica local ao decidido em precedente ação 

direta de inconstitucionalidade julgada por este mesmo C. Órgão Especial 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — Artigos 14 e 15 da 

referida Emenda que estendem aos idosos, desde os seus 60 (sessenta anos), 

a gratuidade do transporte público municipal — Inadmissibilidade — 

Criação de despesa pública sem indicação dos recursos disponíveis — 

Benesse que, a despeito de incentivada pelo Estatuto do Idoso (Lei 

Documento assinado digitalmente conforme MP n* 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticac.aoi sob o número 3718687. 
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Federal n° 10.741103), deve ser implementada de forma planejada e 

responsável, de molde a não transferir à empresa concessionária de serviço 

público e, em última análise, ao próprio poder público municipal 

concedente, os custos de implementação do beneficio — Violação do 

disposto no artigo 25 da Constituição do Estado de São Paulo — 

Precedentes jurismulenciais do C. Órgão Especial deste Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo — Ação procedente em parte — 

Inconstitucionalidade dos artigos 14 e 15 da Emenda n2 26, de 27 de 

maio de 2010, à Lei Orgânica do Município de Barretos, deste Estado de 

São Paulo, reconhecida." (grifei) 

O eminente Chefe do Ministério Público paulista, ao deduzir o 

presente apelo extremo, sustentou que o Tribunal "a quo" teria 

transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. 

Entendo revelar-se processualmente viável a pretensão recursal ora 

deduzida, considerada não só a autonomia constitucional inerente aos 

Municípios ( art. 30, I), mas, também, o que prescreve o art. 39, 

§ 32, da Lei ri° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso): 

"Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica 

assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos 

e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando 

prestados paralelamente aos serviços regulares. 

§ 3e No caso das pessoas compreendidas na faixa etária 

entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério 

da legislação local dispor sobre as condições para exercício da 

gratuidade nos meios de transporte previstos no 'capu t' deste artigo." 

(grifei) 

Não vislumbro, no texto da Carta Política, a existência de obstáculo 

constitucional que possa inibir o exercício, pelo Município, da típica 

atribuição institucional que lhe pertence, fundada em título jurídico 

específico Ca art. 30, I), para legislar, pet autoridade própria, sobre a 

Documento assinado digitalmente conforme MP ri° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portai/autenticacao/ sob o número 3718687. 
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extensão da gratuidade do transporte público coletivo urbano às pessoas 

compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) 

anos. 

Na realidade, o Município, ao assim legislar, apoia-se em competência 

material — que lhe reservou a própria Constituição da República — cuja 

prática autoriza essa mesma pessoa política a dispor, em sede legal, sobre 

tema que reflete assunto de interesse eminentemente local. 

Cabe assinalar neste ponto, que a autonomia municipal erige-se à 

condição de princípio estruturante da organização institucional do 

Estado brasileiro, qualificando-se corno prerrogativa política, que, 

outorgada ao Município pela própria Constituição da República, somente 

por esta pode ser validamente limitada, consoante observa HELY LOPES 

MEIRELLES, em obra clássica de nossa literatura jurídica ("Direito 

Municipal Brasileiro", p. 92/93, item n. 2, 173 ed., atualizada por Adilson 

Abreu Dallari, 2013, Malheiros): 

"A autonomia não é poder originário. É prerrogativa 

política concedida e limitada pela Constituição Federal. Tanto os 

Estados-membros, o Distrito Federal como os Municípios têm a sua 

autonomia garantida constitucionalmente, não como um poder de 

autogoverno decorrente da Soberania Nacional, mas como um direito 

público subjetivo de organizar o seu governo e prover a sua 

Administração, nos limites que a Lei Maior lhes traça. No regime 

constitucional vigente, não nos parece que a autonomia 

municipal seja delegação do Estado-membro ao Município para 

prover a sua Administração. É mais que delegação; é faculdade 

política, reconhecida na própria Constituição da República. Há, 

pois, um iminimum' de autonomia constitucional assegurado ao 

Município, e para cuja utilização não depende a Comuna de 

qualquer delegação do Estado-membro. 

No que concerne às atribuições mínimas do Município, 

erigidas em princípios constitucionais garantidores de sua 
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autonomia (arts. 29 e 30), constituem 'um verdadeiro direito público 
subjetivo, oponível ao próprio Estado (União), sendo 
inconstitucionais as leis que, de qualquer modo, o atingirem em 
sua essência'. (...)." (grifei) 

Essa mesma percepção do tema já era perfilhada por SAMPAIO 

DORIA ("Autonomia dos Municípios", "in" Revista da Faculdade de 

Direito de São Paulo, vol. X)UV/419-432, 1928), cujo magistério — exposto 

sob a égide de nossa primeira Constituição republicana (1891) — bem 

ressaltava a extração constitucional dessa insuprimível prerrogativa 

político-jurídica que a Carta Federal, ela própria, atribuiu aos Municípios. 

Sob tal perspectiva, e como proieção concretizadora desse expressivo 

postulado constitucional, ganha relevo, a meu juízo, no exame da 

controvérsia suscitada nesta sede recursal extraordinária, a prerrogativa 

da autonomia fundada no próprio texto da Constituição da República, 

que confere ao Município plena competência para dispor — com apoio em 

sua vontade político-jurídica e em razão de um juízo próprio de 

conveniência — sobre as condições viabilizadoras do exercício, por 

pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e 

cinco) anos, do benefício da gratuidade nos transportes coletivos 

públicos urbanos. 

Vale rememorar, por oportuno, que os Municípios, podendo legislar 

sobre assuntos de interesse local, dispõem de competência normativa 

para validamente estabelecer regras sobre o transporte coletivo de 

passageiros no âmbito intramunicipal, como tem sido reiteradamente 

proclamado por esta Corte Suprema (ADI 845/AP, Rel. Min. EROS 

GRAU — RE 107.337-EDv/RJ, Red. p/ o acórdão Min. ILMAR GALVÃO, 

v.g.). 

Cumpre acentuar, a propósito do tema, a orientação de MARCO 

ANTONIO VILAS BOAS ("Estatuto do Idoso Comentado", p. 77, 3 ed., 

2011, Forense), cujo magistério, a respeito da matéria em exame, é bastante 
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"A legislação local (município) poderá dispor sobre a 

gratuidade de transportes urbanos previstos no 'caput' do artigo para 

as pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos. Diante dessa 

hipótese que concede mais direitos e vantagens aos idosos, como 

Ordem Social, não há, consequentemente, choque com a Norma 

Maior. Se a lei ordinária não pode limitar direitos sociais conferidos 

pela Carta Constitucional (a não ser quando haja previsão nela 

mesma), pode, contudo, em inúmeros casos, dar-lhe um sentido mais 

avançado." (grifei) 

Vê-se, desse modo, que a abrangência da autonomia política 

municipal — que possui base eminentemente constitucional (só podendo, 

por isso mesmo, sofrer as restrições emanadas da própria Constituição da 

República) — estende-se à prerrogativa, que assiste ao Município, de 

"legislar sobre assuntos de interesse local" (a, art. 30, I), tal como o fez,

validamente, o Município de Barretos/SP, em beneficio de seus cidadãos 

idosos. 

Tenho para mim — ao reconhecer que existe, em favor da autonomia 

municipal, uma "garantia institucional do mínimo intangível" (PAULO 

BONAVIDES, "Curso de Direito Constitucional", p. 320/322, item n. 7, 

12ã ed., 2002, Malheiros) — que o art. 30, inciso I, da Carta Política não 

autoriza a utilização de recursos hermenêuticos cujo emprego possa 

importar em grave vulneração à autonomia constitucional dos 

Municípios, especialmente se se considerar que a Constituição da 

República criou, em benefício das pessoas municipais, um espaço mínimo 

de liberdade decisória que não pode ser afetado, nem comprometido, em 

seu concreto exercício, por interpretações que culminem, tal como o fez o 

E. Tribunal de Justiça local, por lesar o mínimo essencial inerente ao 

conjunto (irredutível) das atribuições constitucionalmente deferidas aos 

Municípios. 
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O exame da presente causa permite-me concluir, examinada a questão 

sob a perspectiva do art. 30, I, da Constituição, que o cl_ipIoma_ legislativo 

editado pelo Município de Barretos/SP encontra suporte legitimador no 

postulado da autonomia municipal, que representa, no contexto de nossa 

organização político-jurídica, como já enfatizado, umas das pedras 

angulares sobre as quais se estrutura o próprio edifício institucional da 

Federação brasileira. 

•De outro lado, impende salientar que a concessão da gratuidade do 

transporte coletivo público urbano às pessoas entre 60 (sessenta) e 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, por iniciativa parlamentar, não 

configura, por si só, causa geradora de aumento de despesa pública ou 

situação evidenciadora da necessidade de prévia dotação orçamentária, 

tal como assinalaram, nestes autos, a Câmara Municipal de Barretos/SP 

(fls. 329/332) e o eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado de São 

Paulo (fls. 455/456). --; -1

Essa afirmação torna aplicável, ao caso, a jurisprudência que esta 

Corte consolidou a propósito do tema referente à reserva dc iniciativa 

sempre excepcional, do processo de formação das leis. 

Cabe observar, no ponto, por necessário, que o Plenário desta 

Suprema Corte, ao julgar a ADI 3.394/AM, Rel. Min. EROS GRAU, 

apreciando esse específico aspecto da controvérsia, firmou entendimento 

que torna, acolhível a pretensão recursal ora em exame, como resulta 

evidente da seguinte passagem do voto do eminente Ministro EROS 

GRAU: 

( "Afasto, desde logo, a alegada inconstitucionalidade formal 
na. vício de iniciativa, já que, ao contrário do afirmado pelo requerente, 
a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração 
Pública local. Também não procede a alegação de que qualquer projeto 
de lei crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo 
estadual. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 
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previstas, em 'numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do 

Brasil, dizendo respeito às matérias relativas ao funcionamento da 

Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos 

do Poder Executivo. Não se pode ampliar aquele tQL, para abranger 

toda e qualquer situação que crie despesa para o Estado-membro, em 

especial quando a lei prospere em benefício da coletividade." 

(grifei) 7 f2 

Esse entendimento encontra apoio na jurisprudência que o Supremo 

Tribunal Federal firmou a propósito da iniciativa do processo legislativo 

(RTJ 133/1044 — RTJ 176/1066-1067), como o revela fragmento do julgado 

a seguir reproduzido: 

"(...) - A iniciativa reservada, por constituir matéria de 

direito estrito, não se presume nem comporta interpretação 

ampliativa, na medida em que — por implicar limitação ao poder de 

instauração do processo legislativo — deve, necessariamente, derivar 

de norma constitucional explícita e inequívoca. (...)." 

(RTJ 179/77, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) 

Vale registrar, ainda, quanto à discussão sobre a necessidade de 

previsão orçamentária, a seguinte passagem do voto da eminente Ministra 

CÁRMEN LÚCIA, proferido por ocasião do julgamento plenário da 

ADI 3.768/DF, de que ela própria foi Relatora: 

"A. constitucionalidade da garantia não ficará 

comprometida, em qualquer caso, pois o idoso tem, estampado na 

Constituição, o direito ao transporte coletivo urbano gratuito. 

Quem assume o ônus financeiro não é questão que se resolve pela 

inconstitucionalidade da norma que repete o quanto 

constitucionalmente garantido." (grifei) 

Cumpre ressaltar, por relevante, que esse entendimento foi 

reafirmado no julgamento proferido no âmbito desta Corte a propósito de 

questão similar à que ora se examina nesta sede recursal (RE 573.040/SP,
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Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 

Cabe destacar, finalmente, tratando-se da hipótese prevista no 

art. 125, § da Constituição da República, que o provimento e o 

improvimento de recursos extraordinários interpostos contra acórdãos 

proferidos por Tribunais de Justiça em sede de fiscalização normativa 

abstrata têm sido veiculados em decisões monocráticas emanadas dos 

Ministros Relatores da causa no Supremo Tribunal Federal, desde que, tal 

corno sucede na espécie, o litígio constitucional j4 tenha sido definido 

pela jurisprudência prevalecente no âmbito deste Tribtmal 

(RE 243.975/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - RE 334.868-AgR/RJ, Rel. Min. 

AYRES BRITTO - RE 336.267/SP, Rel. MM. AYRES BRITTO - RE 353.350-

-AgIVES, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - RE 369.425/RS, Rel. 

Min. MOREIRA ALVES - RE 371.887/SP Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - 

RE 396.541/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - RE 415.517/SP Rel. 

Min. CEZAR PELUSO - RE 421.271-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES - 

RE 444.565/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES - RE 461.217/SC, Rel. 

Min. EROS GRAU - RE 501.913/MG, Rel. Min. MENEZES DIREITO - 

RE 592.477/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - RE 601.206/SP,

Rel. Min. EROS GRAU, v.g.). 

Sendo assim e pelas razões expostas, conheço do presente recurso 

extraordinário, para dar-lhe provimento (CPC, art. 557, § 1Q-A), em 

ordem a julgar improcedente a ação direta de inconsfitucionalidade 

ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no 

Estado de São Paulo. 

Publique-se. 

Brasília, 29 de abril de 2013. 

Ministro CELSO DE MELLO 

Relator 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE EMENDA A LEI ORGANICA N°.  02-  /2.021 

(Altera o § 1° do artigo 11 da Lei 
Orgânica do Município) 

A CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° - O § 1° do inciso XXXIX do artigo 1 1 da Lei 
Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 11 - 
XXXIX - 

§1° - Aos cidadãos de faixa etária a partir de 60 
{sessenta) anos a gratuidade de transporte coletivo nas linhas urbanas e 
rurais de ônibus; (NR) 

Art. 2° - Esta Emenda à Lei Orgânica do Município 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 20 de abril de 2.021. 

Jin.lANO MALAQUIAS BOTELHO 
VEREADOR - PSB 

EDUARDO HIROSHI OTA 
VEREADOR - PODEMOS 

lá( 
MAR ELO P RFIRIO DA SILVA 

VEREADOR - PSDB 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E 1REDACÃO 

Ref. Proi. Emenda L.O.M n° 02/2021 — Processo n° 070/2021. 
Autoria: Juliano M. Botelho, Eduardo H. Ota e Marcelo P. da Silva. 
Assunto: Alteração do §1° do art. 11 (Ref.: gratuidade do TRANSPORTE COLETIVO). 

À Procuradoria Jurídica, 

Nos termos do §1°, inciso 1, do artigo 38 da Resolução 
n° 05/2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes), com redação 
dada pela Resolução n°34. de 11 de julho de 2019, exarar parecer no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, com relação às questões jurídicas apresentadas na propositura legislativa. 

C.P.J.R., em 18 de maio de 2021. 

FERNANDA MORENO 
Presidente da Comissão de Justiça e Redação — Relatora 



Wejftna"/Ilemioriu:d (k4, (6445e4,

cfVad,o, de- eW:i0' "Wh> 

Processo Página

Processo n.° 70/2021 
Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal n.° 02/2021 
Parecer n.° 22/2021 

De autoria dos Vereadores JULIAN° MALAQUIAS 
BOTELHO, EDUARDO HIROSHI OTA e MARCELO PORFíRIO DA SILVA, o Projeto de Lei 
"altera o § 1° do arrigo 11 da Lei Orgânica do Município)." 

Instrui a matéria a respectiva Justificativa (ff. 01/04), pela 
qual o Edil expõe os motivos que nortearam a iniciativa legislativa. O projeto de lei vem 
distribuído em 02 artigos (f. 12). 

É o relatório. 

O projeto de lei em questão visa à alteração do § 1° do artigo 
11 da Lei Orgânica do Município, a fim de estender a gratuidade do transporte coletivo nas 
linhas urbanas e rurais de ônibus para os idosos a partir de 60 anos. O dispositivo atual 
garante a gratuidade a partir de 65 anos. 

O projeto conta com assinatura de oito vereadores, 
cumprindo com o requisito do inciso II do artigo 76 da LOM que estabelece iniciativa de 1/3 
dos membros da Câmara. 

No tocante à iniciativa legislativa conferida ao Município, 
está em acordo com a Lei 10.741/2003, o chamado Estatuto do Idoso, o qual deixa a critério 
da legislação local dispor sobre condições para exercício da gratuidade (§ 3° do artigo 39). 

Questão mais sensível se coloca, contudo, no que diz 
respeito à iniciativa legislativa parlamentar. Esta Procuradoria entende, na esteira de 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que matérias de iniciativa exclusiva do Prefeito 
devem estar expressamente previstas, não comportando interpretação extensiva (leading case 
ARE 878911/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.10.2016). 

A Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes dispõe em 
seu artigo 80, § 1°, incisos IV e V, a competência privativa do Prefeito para "organização 
administrativa do Poder Executivo e servidores municipais". Tem sido atribuição do 
intérprete a adequação destes conceitos a situações concretas vivenciadas pela 
Administração Pública. 

No que diz respeito à possibilidade de lei de iniciativa 
parlamentar promover alteração em tarifas de ônibus, cumpre mencionar que é aspecto 
instrínseco à administração do município, tanto que a concessão das linhas do tran,sporte 
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coletivo é efetivada mediante contrato administrativo firmado pelo Poder Executivo. Estamos, 
portanto, diante de matéria tipicamente administrativa. 

Não é a primeira vez que esta propositura é feita por 
Vereadores do nosso município. Em 2018 houve Projeto de emenda à LOM muito semelhante, 
de n° 01/2018 (PA 162/2018) e também o Projeto de Lei 127/2018, ambos versando acerca 
da diminuição da idade para gratuidade de tarifa de transporte coletivo, de 65 para 60 anos. 
Em todos eles, o posicionamento desta Procuradoria foi pelo vício de constitucionalidade, em 
razão da matéria ser de competência privativa do Poder Executivo. 

De 2018 para cá, não houve alteração no entendimento 
jurisprudencial do nosso Tribunal de Justiça. Há diversas decisões apontando a 
inconstitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar as quais dispõe sobre esta matéria. 
Vejamos: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 6693/2020 
do Município de Sertãozinho, que prevê a isenção tarifária do 
transporte coletivo municipal para usuários com idade igual ou 
superior a 65 anos; pessoas com deficiência e acompanhante e 
aposentados. Ausência de fonte de custeio. A norma impugnada 
não indicou a fonte de custeio, praticando violação à garantia do 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Dever 
do Poder Público de manter as condições do contrato no curso de 
sua execução, até seu termo final. Caracterização de ofensa ao art. 
117, da Constituição Estadual. Precedentes. Ação procedente." 

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2050519-
47.2020.8.26.0000; Relator (a): James Siano; órgão Julgador: 
órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo N/ A; Data do 
Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 2.663, DE 
28 DE NOVEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, 
DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CONCEDE ISENÇÃO DA 
TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO AS PESSOAS MAIORES DE 60 
ANOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO PARA 
LEGISLAR SOBRE MATÉRIA RELATIVA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO DE TARIFA QUE PROMOVE A 
ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 
INADMISSIBILIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CONTA 
COM PROTEÇÃO PARA SUA REGULAR CONTINUIDADE. 
FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
QUE SÃO ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DO PODER EXECUTIVO, NÃO 
PODENDO O LEGISLATIVO AGIR 'ULTRA VIRES'. VÍCIOS FORMAL 
E MATERIAL MACULANDO A NORMA OBJURGADA. AÇÃO 
PROCEDENTE." 

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2059847-
98.2020.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: 
órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/ A; Data do 
Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020) 
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"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - GARANTIA DE 
GRATUIDADE DE TRANSPORTE AS PESSOAS DESEMPREGADAS - 
Lei n. 4.054, de 4 de outubro de 2018, do Município de Santa 
Bárbara D'Oeste. VÍCIO DE INICIATIVA - Definição de política 
tarifária que cabe ao Chefe do Poder Executivo (artigo 159, 
parágrafo único, CE) - Isenção que interfere no equilíbrio econômico-
financeiro do contrato administrativo, em ofensa ao artigo 117 da 
CE - Lei de iniciativa parlamentar que invadiu as atribuições do 
Chefe do Poder Executivo, ofendendo o princípio da separação dos 
poderes - Desrespeito aos artigos 50, 47, incisos H e XIV, e 159, 
parágrafo único, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade 
configurada - Ação julgada procedente." 

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2271637-
32.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; órgão Julgador: 
órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/ A; Data do 
Julgamento: 17/ 06/ 2020; Data de Registro: 22/ 06/ 2020) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 1.712, de 
27-8-2019, do Município de Registro, de iniciativa parlamentar, que 
isenta idosos e pessoas com necessidades especiais do pagamento 
do valor de estacionamento rotativo - Disciplina do uso privativo de 
bem público de uso comum do povo - Usurpação de competência - 
Ocorrência. Projeto de lei. Sanção. A mera vontade do Prefeito 
Municipal não é juridicamente suficiente para convalidar defeitos 
provenientes do descumprimento da Constituição. Subsistência do 
vício. Estacionamento em vias públicas. Bem de uso comum do 
povo. Competência legislativa privativa do Chefe do Executivo para 
dispor sobre gestão administrativa. Vício de iniciativa. Matéria que 
se insere no ãmbito da competência legislativa atribuída pela 
Constituição ao chefe do Poder Executivo Municipal. Violação aos 
arts. 5°, 47, II, XIV e XIX, aplicáveis aos Municípios por força do art. 
144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 
Inconstitucionalidade reconhecida. Ação procedente. 

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2169387-
18.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; órgão Julgador: 
órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/ A; Data do 
Julgamento: 27/ 11/ 2019; Data de Registro: 10/ 12/ 2019) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - EMENDA A LEI 
ORGÂNICA Ir 026, DE 06 DE JUNHO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE 
TATU!, QUE DISPÔS SOBRE A GRATUIDADE NO TRANSPORTE 
COLETIVO PÚBLICO URBANO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU 
SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS - SERVIÇO PÚBLICO 
DELEGADO MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, 
INCUMBINDO AO PODER EXECUTIVO A SUA FISCALIZAÇÃO E 
REGULAMENTAÇÃO - ATO TÍPICO DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO 
EXERCÍCIO E CONTROLE CABEM AO PREFEITO - USURPAÇÃO 
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
LOCAL - DIPLOMA NORMATIVO, ADEMAIS, PASSÍVEL DE 
INTERFERIR NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DE ADM1NIST ÇÃO 

3 
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- AFRONTA AOS ARTIGOS 5 0, 47, INCISOS II, XIV, XVIII E XIX, 
LETRA 'A', 119, 120, 144 E 159, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE. 

"O Executivo goza de autonomia e independência em relação à 
Câmara Municipal, que não podem ser violadas mediante 
elaboração legislativa que tenha por escopo impingir ao Prefeito o 
que deve ser feito em termos de administração pública". 
"Os serviços públicos delegados, tal como ocorre na hipótese 
do transporte coletivo urbano, estão sujeitos à 
regulamentação e fiscalização pelo Poder Público e são 
remunerados mediante tarifa previamente fixada pelo órgão 
executivo competente, nos termos dos artigos 119, 120 e 159, 
parágrafo único, todos da Constituição Estadual, levando-se em 
conta, dentre outros fatores, o custo de manutenção do sistema". 
"Ofende a denominada reserva de administração, decorrência 
do conteúdo nuclear do principio da Separação de Poderes, a 
isenção de tarifa de transporte coletivo concedida por ato 
normativo de origem parlamentar, suprimindo do Chefe do 
Poder Executivo a prerrogativa de conduzir a política remunerató ria 
de serviço público". (TJSP, ADI 2148893-69.2018.8.26.0000, ReL 
Des. Renato Sartorelli, julg. 17/ 10/ 18) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTTTUCIONALIDADE - LEI N° 4;311, DE 
30 DE DEZEMBRO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA - 
CONCESSÃO DE ISENÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
URBANO AOS IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS, CREDENCIADOS 
PELO MUNICÍPIO - INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO 
LOCAL - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
PRIVATIVA DO EXECUTIVO - MATÉRIA RELATIVA A 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO - DIREITO PREVISTO PELA 
CONSTITUIÇÃO PAULISTA, VISANDO A PROTEÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - 
FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
SÃO ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DO PODER EXECUTIVO - 
VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DOS PODERES - SANÇÃO DO PROJETO 
DE LEI PELO PREFEITO MUNICIPAL NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE 
INICIATIVA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF - PRETENSÃO 
PROCEDENTE." 

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2140844-
10.2016.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; órgão Julgador: 
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/ A; Data do 
Julgamento: 26/10/2016; Data de Registro: 31/ 10/ 2016) 

"AÇÃO DIRETA DE 1NSCONSTITUC1ONALIDADE - NORMA 
MUNICIPAL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ESTENDE 
GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL AOS 
IDOSOS ENTRE 60 E 65 ANOS DE IDADE - VÍCIO DE INICIATIVA - 
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO - 

4 
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CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
- INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Porque 
constatados vício de iniciativa, ausência de previsão orçamentária 
para as despesas que cria e usurpação da prerrogativa exclusiva 
do Poder Executivo de perquirir da conveniência e oportunidade da 
extensão da gratuidade do serviço de transporte coletivo, é caso de 
procedência desta ação para, com efeito ex tune, declarar 
inconstitucional a Emenda n" 35, de 19 de outubro de 2010, que 
alterou a Lei Orgânica do Município de Ferraz de Vasconcelos, com 
fulcro nos artigos 50, 25 e 47, II, da Constituição do Estado de São 
Paulo. 2. Ação julgada procedente." 

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 0052667-
80.2011.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; órgão Julgador: 
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/ A; Data do 
Julgamento: 14/ 12/ 2011; Data de Registro: 17/ 01/ 2012) 

Portanto, pelo exposto, entendemos que a norma 
possui vício de constitucionalidade. Com relação ao mérito, deverá ser objeto de 
apreciação pelas Comissões Permanentes desta Casa, bem como dos nobres 
vereadores que, para aprovar o projeto, dependerão do voto da maioria dos Senhores 
Vereadores presentes à Sessão em que a matéria for discutida, a teor do art. 79, 
parágrafo único da Lei Orgânica do Município. 

Era tín mos a manifestar. 

ORAES DE SÁ 
curad Jurídica 

Visto. Encatp • 

AND E D CAMARO'ALMEIDA 
Procurador Jurídico Chefe 
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Assunto SOLICITA PROVIDENCIAS 
REF PROJETO DE EMENDA A LEI ORGANICA t 
2/2f121 REF GRATUIDADE TRANSPORTE COLETIVO 
OUTROS 

ESTAI 

Conclusão: 26/07/2021 

Órgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 

Ref. Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 02/2021. 

CÓPIA 

Senhor Prefeito, 

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência servimo-
nos do presente para informar que em data de 28 de abril de 2021 foi considerado objeto de 
deliberação e despachado à análise das Comissões Permanentes desta Casa Legislativa, o 
Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 02/2021 — Processo n° 70/2021 de autoria dos 
Vereadores Julian° Malaquias Botelho, Eduardo Hiroshi Ota e Marcelo Porfirio da Silva, com 
o objetivo de alterar o § 1° do inciso XXXIX do artigo 11 da Lei Orgânica do Município, 
determinando a gratuidade de transporte coletivo nas linhas urbanas e rurais de ônibus, aos 
cidadãos de faixa etária a partir de 60 (sessenta) anos, ao invés de 65 (sessenta e cinco) anos 
como é atualmente. 

Ocorre que, temos conhecimento de que há em vigência contrato 
com duas concessionárias prestando serviços de transporte coletivo no Município, as quais 
participaram de certame licitatório, o qual previa a gratuidade aos cidadãos da faixa etária a 
partir de 65 (sessenta e cinco) anos, portanto, havendo a alteração da Lei Orgânica do 
Município para conceder a gratuidade para cidadãos a partir da faixa etária de 60 (sessenta) 
anos, podemos causar um desequilíbrio econômico financeiro no contrato em vigência, o que 
poderia acarretar consequências que podem afetar o custo das tarifas do transporte coletivo. 

Sendo assim, solicitamos a Vossa Excelência que determine aos 
Setores competentes do Executivo que realize os estudos necessários nos apresentando 
planilhas sobre o impacto financeiro com a alteração pretendida, ou seja, passando a 
gratuidade do transporte coletivo atualmente concedida aos cidadãos de 65 (sessenta e cinco) 
anos para os cidadãos da faixa etária de 60 (sessenta) anos, bem como, nos remeta cópia dos 
contratos em vigência das concessionárias de transporte coletivo e, por fim, nos informe se 
pretendida alteração na Lei Orgânica Municipal, afetaria os contratos em vigência ou seria 
uma previsão apenas para um futuro certame licitatório. 

Atenciosamente, 

FERNA ; «MORENO DA SILVA 
Presidente dia Comissão Permanente de Justiça e Redação 

A Sua Excelência o Senhor 
CAIO CÉSAR MACHADO DA CUNHA 
Prefeito do Município de Mogi das Cruzes — SP. 




















































































